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Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de
Wegenverkeerswet 1994 in verband met het
ongeldig maken van getuigschriften van
vakbekwaamheid en getuigschriften van
nascholing ter uitvoering van Richtlijn
2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en
de opleiding en nascholing van bestuurders van
bepaalde voor goederen- en personenvervoer
over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003,
L 226)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat in de
Wegenverkeerswet 1994 wordt bepaald dat getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing die in weerwil van Richtlijn
2003/59/EG zijn vermeld op de rijbewijzen van bestuurders met een
geboortedatum van vóór 1 juli 1955 ongeldig zijn indien de benodigde
basiskwalificatie niet is behaald of geen nascholing is gevolgd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In artikel 124a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid een lid
ingevoegd, luidende:
4. Een op het rijbewijs vermeld getuigschrift van vakbekwaamheid of
getuigschrift van nascholing van een bestuurder, geboren vóór 1 juli 1955,
die de basiskwalificatie niet heeft behaald of de nascholing niet met goed
gevolg heeft voltooid, is van rechtswege ongeldig. Het derde en zesde lid
zijn van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL II
De einddatum van het ongeldig geworden getuigschrift, bedoeld in
artikel 124a, vierde lid, eerste zin, van de Wegenverkeerswet 1994, wordt
voor de vaststelling van de einddatum van een op een af te geven
rijbewijs te vermelden getuigschrift van nascholing in het rijbewijzenregister vastgesteld op de datum waarop deze wet in werking treedt.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Kamerstuk 35 372

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 juli 2020
Willem-Alexander
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Uitgegeven de twintigste augustus 2020
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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